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Abstract 
Code switching, as an outcome of linguistic contact, can be seen in most of the multilingual 

societies. The present field study was conducted in Urmia, a multilingual city of Iran. The 

purpose of the study was to compare the frequency and direction of code switching among 

female elementary and high-school students representing high, middle, and low social 

classes. Applying a non-participant observation method, the required data was extracted 

from the casual conversations of the students through voice recording. The extracted data 

was then, exposed to statistical analysis using SPSS software. According to the findings, 

there was a statistically significant relationship between the direction of code switching and 

social class of the participants, i.e. the dominant code switching direction among high-class 

was Fasri-Turkish, while students in the low and middle classes mostly switched in the 

reverse direction. Furthermore, the results showed no significant relationship between sex 

and frequency of code switching. Also, no significant relationship was observed between 

sex and direction of code switching neither. 
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 مقالة علمی

ۀ شناسی اجتماعی: مطالعة گفتار روزمرّ بررسی پدیدۀ رمزگردانی از دیدگاه زبان

 *آموزان مقطع متوسطة شهرستان ارومیه دانش

 3حجت صیادی ،2فریدونیجاوید ، 1نفیسه تدین چهارطاق

استادیار گروه زبان  -1 .یه، ایران، ارومشعبۀ ارومیه - ، دانشگاه الزهراهمگانی شناسی زبان ارشدآموختۀ کارشناسی دانش -2

دانشگاه علوم دانشکدة پزشکی، ر زیستی، آمای دکتر -2 .ایران ارومیه، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، انگلیسی،

 .، ارومیه، ایرانپزشکی ارومیه

 21/4/2221 پذیرش:   22/1/2221 دریافت:

 هیدچک
پرووهش  ا چنرد زبران اسر .    یر ن دو یگررد  متنراوب بر    ای رمزگردانی ،چندزبانهدر جوامع  زبانیاز تماس  یناش یآمدها یاز پ یکی

طه در آموزان دختر و پسرر مقطرع متوس ر    ان دانشیدرم رمزگردانیجه  زان و یم ای مقایسه بررسی به اس  که یانیدم یا حاضر مطالعه

رو  ضربط  از بره یر مورد ن های داده .پرداخته اس  ارومیهان شهرست چندزبانۀ جامعۀدر  درآمد و کم طپردرآمد، متوس  یسه طبقۀ اجتماع

 ارتبرا  ، آمرده  دسر   به نتایجبراساس  ند.کردل یتحلها را آن اس.پس.اس.اس.افزار  نرم ر وآماص متخص  و آمده دس  به یعیگفتمان طب

بره   فارسری در طبقرۀ پردرآمرد از    یرمزگردانر ب که جه  غالرب  تیترنیبد ؛بود دار معنی افراد یاجتماع و طبقۀ رمزگردانین جه  یب

 رمزگردانری   و جهر   ین جنسر یبر  آمرده  دسر   به نتایجطبق افزون بر این،  ؛گر برعکس اس یکه در دو طبقۀ دیاس ، درحال ترکی

   نبود. دار معنی یجنس های و گروه بررسیمورد  یدر طبقات اجتماع رمزگردانیزان یمتفاوت  چنینهم ؛وجود ندارد یداریمعن ارتبا 

 .شناسی زبان ، جامعهمیزان رمزگردانی ،رمزگردانی، جه  ارومیه :هاواژهیدکل

 

 

 

شناسری اجتمراعی     بررسی پدیدة رمزگردانری از دیردگاه زبران   (. 2221) ؛ فریدونی، جاوید؛ صیادی، حج ، نفیسهتدین چهارطاقاستناد: 

 .21-12(، 15) 5، های غرب ایران ها و گویش امۀ مطالعات زبانفصلن آموزان مقطع متوسطۀ شهرستان ارومیه. مطالعۀ گفتار روزمرّة دانش

                                                                                                                                                          
 ارشد یکی از نویسندگان اس .نامۀ کارشناسی پایان برگرفته از پووهش حاضر. *
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 مهمقدّ -1

هرا   آن جامعرۀ افراد، بردون شرناخ     زبانیرفتار  ۀمطالع (210  1002) 2ولبا همچونگرانی پووهش باوربه

زبران را از   شناسری  جامعره گفتار افراد در جامعه اس  کره مطالعرات    ۀبر مطالع تکیه همین.  یسممکن ن

در  .یرد نما مری  زیمتمرا  ،شروند  مری انجرام   همگن یا در جامعه آل هیدا سخنوردرنظرگرفتن  باکه  تیامطالع

 چنرین در  .گوینرد  مری  سرخن  زبران  کیاز  بیشافراد به   ،یسجوامع که شمارشان در جهان کم ن برخی

 زبرانی  ۀگونر  ایر  زبران  کیاز  بیشخود از  ةروزمرّ زندگی برای افراد دکهالزم باش اس  ممکن ،یجوامع

برخرورد کررده و بررهم     گریکرد یها برا   زبانشک بی زبان دارد، کیاز  بیشکه  یا استفاده کنند. در جامعه

 .  رندیگ میاز هم قرض  تیعبارایا  گذارند می ریثأت

 تمراس  یاحتمرال  یآمردها  یازپر  یکر ی زین حاضر اس ،پووهش  بررسی، که مورد 1رمزگردانی ةیدپد

اسر ،  یداصرطح  پ  ایرن که از صورت چنان .فتدا فاقاتّ چندزبانه وامعج در اس  ممکن که اس  ها زبان

 گررد  کنرد.   رمرز  چنرد  ای دو نیب یخصوصهب ۀ)ها( در مکالمندهیاس  که گو این رمزگردانیمنظور از 

 .اسر  ی گرر ید زبرانی  ۀگون ای زبان، لهجه اشاره به برای خنثی تیعبار اصطح  ایندر  رمز ۀکلم درواقع،

 بریش که  یدر تمام جوامع اس  ممکن رمزگردانیگف  که  توان می ،شد ارائه رمز از که یفیتعربراساس 

کره  تی، درصرور بنرابراین  ؛(2225، 2اسرکاتن -)مایرز فتدافاق اتّ ،داشته باشند یگفتار ا گونۀیسبک  کیاز 

 انری رمزگردة یرد در پد اسر ،  چنرین  ایرن نوشتار پریش رو   مقصود از رمز، زبان درنظر گرفته شود، که در

و درواقرع   ک اندازه در آن مشرارک  نکننرد  یهرچند ممکن اس  هردو به  ؛ل هستندیحداقل دو زبان دخ

ترر بروده و    که غالرب  زبانیاز  نیز در پووهش حاضر. (2222اسکاتن، -)مایرز باشدغالب  یگریبر د یکی

ه گررد  رمرز بره آن    ک زبانی یعنیگر، یزبان د از و مکالمهزبان  مثابۀبه ،ل دهدیچارچوب جمله را تشک

 شده اس . نام برده رمزگردانیباعنوان زبان شود،  میانجام 

 اسر . هرا   ی از تماس زبانهای ناش شباه  آن با سایر پدیده ،رمزگردانیدربارة  ه دیگرکتۀ قابل توج ن

 مثرل  متفراوتی  فراینردهای  راهاز و مختلر   هرای شرکل  بره  توانرد  می دوزبانه گفتمان در زبان دو ترکیب

 رفتارهرای  همرۀ گران، پووهش برخی. فتدا فاقاتّ ...و زبانی گزینش گونی،دوزبان گیری، قرض ردانی،رمزگ

 .(2257 ،4هرنانردزچاوز  و گرامررز ) اند گرفته رمزگردانی الگوهای بر دال شواهدی را دوزبانگی به مربو 

                                                                                                                                                          
1. W. Labov 

2. Code-switching 

3. C. Myers-Scotton 

4. J. Gumperz & E. Hernandez-Chavez 
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قدنرد کره اگرچره    معت (2212) و پراپح   1سرنکا   ( و2217) 2پراپح   برخی دیگر، ازجملره  حال با این

 همرین دلیرل  هسرتند و بره   زبران  یک از بیش عناصر حاوی که دهند می دس به جمحتی درنهای  ها زبان

 تمراس  از ناشری  های پدیده ازآنجاکه هرکدام از اام  ؛اس  دشوار یکدیگر از ها آن تشخیص معمولطور  به

 صرحی   ،دیگرری  جرای به هرکدام های داده از استفاده گیرند، می صورت متفاوتی های سازوکار طبق زبانی

   .ها تمایز قائل شدو باید بین آن بود نخواهد

 اسرکاتن -مرایرز و  (2222) 4ترفرزدالرر  (،2252) 2همچون هوگنان گرپووهش برخی طر  دیگر، از

 یرا  ادغرام  تمرایز،  حرداکثر  از پیوسرتاری  در دوزبرانگی  بره  مربو  های پدیده که کنند می ( پیشنهاد2222)

 پیشرنهاد  ایرن ( 2217) پاپح  اام  ؛گیرند قرار شود می منجر رمز دو پوشی هم به که تداخلی و گیری قرض

 واقعیر   در اام ر  ؛رسرد  مری  نظرر بره  منطقری  پیوستاری اگرچه درنظرگرفتن چنین  گوید می و کرده نقد را

 گیرری،  قررض  یصتشرخ  بررای  راهری  پری  در وی .کررد  بندی دسته را ها دوزبانه رفتار آسانی به توان نمی

 زبران  در موجرود  مترراد   جرایگزینی  کراربرد،  فراوانی  کند می اخذ معیارهایی دیگران پووهش براساس

اگرر بره    ایرن،  براسراس . برومی  سرخنوران  بررای  بودنقبول قابل و نحوی یا /و مورفونمیک ادغام مقصد،

عبرارت   هرچره  توان گف  که میکنند قائل باشیم،  که وجود پیوستار را پیشنهاد میگرانی پووهش پیشنهاد

، مترادفی در زبان مقصد نداشته باشرد و ازنظرر صررفی، آوایری یرا      کننداستفاده  افراد بیشتریرا  زبان مبدأ

بره   ،و هرچه از این معیارها دورترر باشرد  تر  گیری نزدیک به قرض ،نحوی در زبان مقصد ادغام شده باشد

عیارهایی که در پرووهش حاضرر بررای تشرخیص     در بخش رو  پووهش م .تر اس  رمزگردانی نزدیک

 اند. توضی  داده شده هایی از پیکرة پووهش کار گرفته شد با نمونهبهرمزگردانی 

 زبران  کره  کررد  رتصرو   تروان  می ،یمباش قائل زبان بودنیاجتماع به اگر گفتهپیشمۀ با مقد  ،دیگرسو از

ها در جامعره، نرو    از زبان  ، موقعی  هرکدامیاجتماع  یموقع ،ی جنس مکان، زمان، مثلی عوامل به بسته

پدیردة رمزگردانری نیرز،     ر اس .متغی  گریعوامل د یاریو بس - بودن آنرسمی مثل رسمی یا غیر –محیط 

طرور  بره چنرین ترأثیری   . چنین عواملی قرار گیررد ثیر أتواند تح  ت های اجتماعی می همچون سایر پدیده

 شود.   میزان رمزگردانی و جه  آن دیده میمانند  اد،معمول در برخی رفتارهای زبانی افر

 (2210) توان به پراپح   می اندکردههایی را بررسی  کنش خارجی که چنین برهمهای پووهش لهمازج

                                                                                                                                                          
1. S. Poplack 

2. D. Sankoff 

3. E. Haugen 

4. J. Treffers-Daller 
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ۀ تررین محلّر   ، قردیمی 2براریو  آمریکرایی در ال  - فرد دوزبانۀ اسرانیاییبیس  اشاره کرد که با مطالعۀ گفتار 

هرای   دهندة مهارت او در هرکدام از زبان دوزبانه نشان الً، رمزگردانی فردداد که او  پرتوریکن آمریکا، نشان

ر یادگیریِ زبان دوم و میزان تحصیحت در نو  رمزگردانی مرثثّ  اوس  و دوماً، عواملی مثل جنسی ، سنّ

 - اسررانیایی  ۀکرود  دوزبانر   (71)رمزگردانری را در   یدةپدنیز  (1002ران )دیگو  1کلِلِن-رزیگوتیهستند. 

 .  کردندبررسی  با و بدون اختحل زبانی انگلیسی

کره زبران    یتنها کسران  ،کودکان به زبان اسرانیایی تس  شدند هنگامی که، گرانپووهش براساس نتایج

کره زبران    یرمزگردانری در کودکران   یفراوانر  نیرز  ؛به انگلیسی رمزگردانری کردنرد   ،غالبشان انگلیسی بود

کمترر   اریبسر زبران  در مقایسه با کودکان انگلیسری  ،الب بود و به انگلیسی تس  شدندها غ اسرانیایی در آن

ر از دانرش  رمزگردانی کودکان متأثّ زانیکه م داد این یافته نشان می (1002) راندیگعقیدة گوتییرز و بهبود. 

ن بره زبران   غالب اس  نه سط  مهارتشان در آن زبان. ازآنجاکره کودکرا    یجمع ةشدزیها از زبان تجو آن

کره رمزگردانری بره انگلیسری در     یرمزگردانی به اسرانیایی کمتر برود درحرال   زانیاند، م مدرسه عادت کرده

تفراوت   نوشرتار پریش رو  ، در افرزون برر ایرن    .شرود  مری  هیدد یلیگفتمان اسرانیایی در تمام مقاطع تحص

 نداش .  رمزگردانی کودکان سالم و کودکان دچار اختحل زبانی وجود  نیب یچندان

( یکی از شرایط مطلوب برای بررسری پدیردة رمزگردانری هنگرامی اسر  کره       2211گفتۀ گامررز )به

شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربری و  در نیز حاضر پووهش نباشد.  مشتر  افراد قومی هوی 

زبانان شرکل   تر جمعی  این شهرستان را بیشتر  اس .انجام شده های چندزبانۀ کشور  ز شهرستانیکی ا

هرا   ترتیب اکثریر  بره کردزبانران و آسروری    توان به های قومی ساکن در این شهر می ی از اقلّ اام  ؛اند داده

 ط هستند.  به فارسی نیز مسلّ ،مردم شهر عحوه بر زبان مادری خودافزون بر این،  اشاره کرد.

و   انگی در ایرن شهرسرتان پرداختره   نردزب های ناشی از چ دی به بررسی پدیدهمتعد های تازگی پووهشبهً 

 گزینش زبرانی افرراد   (1002) یونیدفربرای نمونه  ؛دهند میدس  دیدگاه خوبی از شرایط زبانی ارومیه به

را بررسی کررده و  کار و معامله  ل،یه، دوستان، تحصمحلّ ن،یخانواده، د یهای اجتماع در هرکدام از حوزه

نترایج  براسراس   .را سرنجید   یهر جمع یبا زبان انتخاب حتیتحص و ی سن، جنس یهارمتغی  نیارتبا  ب

 حتیتحصر  شیغالب اس . برا افرزا   یفارسزبان و مشاغل  لیهای آموز ، تحص در حوزه پووهش،این 

 نیرز  (2222) یبهمقرام  در کراربرد زبران نردارد.    یریتأث ی جنس اام  ؛شود می ترزبان بیشاین استفاده از  زین

                                                                                                                                                          
1. El Bario 

2. V. Gutiérrez-Clellen 
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و  بررسری کررده  شهرسرتان ارومیره    ۀافراد چندزبانر  انیدرمرا در آن  رگذاریامل تأثو عو یچندزبانگ یدةپد

 لیر تما ،پردرآمرد  ۀدر طبق اام  ؛داشتند یبه زبان مادر یتربیش لیافراد تما ،درآمد در طبقات کمنشان داد که 

 زانیر و م نیتربیشر   یر قوم ،مورد بررسی یهارمتغی  انیازم همچنین ؛بوده اس  تربیش یبه استفاده از فارس

 .را در انتخاب زبانی افراد داشته اس  ریثتأ نیدرآمد کمتر

منراطق  هرکردام از   در شود این اسر  کره   که ممکن اس  مطر  هایی پرسش یکی از ،با این اوصا 

براسراس   کره  - ای چندزبانره همچرون جامعرۀ شرهر ارومیره      در جامعره  ط و پردرآمرد درآمرد، متوس ر   کم

کره در آن   -در محیطری همچرون مدرسره    و  - ینش زبانی متفاوتی دارنرد پیشین الگوی گزهای  پووهش

نترایج پووهشری را   نوشرتار پریش رو    .الگوی کاربرد زبان چگونه خواهد برود  - غالب اس  زبانِفارسی 

 دو درنظرگررفتن  ابر طه متوس ر  ةآمروزان دور  جه  رمزگردانی دانش میزان و کند که به بررسی گزار  می

جه  غالب رمزگردانری  که  بودبر این  فرض پووهش،در این  .پردازد ی میاجتماع ۀو طبق  یسجن رمتغی 

 رفر   میانتظار همچنین  ؛کنند رمزگردانیتر  کم پسران و باشد معیار زبانبه  یمادر زباندختران از  نیدرب

برا   ؛باشرد  داشته وجودی دار معنی ارتبا ها  رمزگردانی آن جه  وافراد  ی و جنسی اجتماع ۀطبق نیکه ب

طبقرۀ   اام ر  ؛داری وجود نردارد یجنسی  و جه  رمزگردانی ارتبا  معن بین حال نتایج نشان دادند که این

رهرای  کردام از متغی  میرزان رمزگردانری نیرز برا هری      اجتماعی و جه  رمزگردانی ارتبا  معناداری دارند. 

 داری نداش .یجنسی  و طبقۀ اجتماعی ارتبا  معن

 روش پژوهش -2

ل شرر  داده  یتفصر هرا بره   داده یآور جمرع شریوة   و ، جمعی  مورد مطالعره رو  پووهشش بخ ایندر 

 .خواهد شد

مقطرع   ی برود کره در  آمروزان دخترر و پسرر    دانرش همۀ  شاملنوشتار پیش رو  در بررسی  مورد یجمع

آمروزانی   . جمعی  نمونره شرامل دانرش   کردند تحصیل می ارومیهشهرستان در مدارس  دورة دوم ۀطمتوس 

ط پایین، متوس ر که در شش مدرسۀ متوسطۀ دورة دومِ دخترانه و پسرانه که نمایندة سه طبقۀ اجتماعی بود 

مرکرز اسرتان آذربایجران غربری      ،پووهش حاضر شهرسرتان ارومیره   محلّ کردند. تحصیل می ،باشند و باال

از دیردگاه   هرا  مناسبی برای بررسی چنردزبانگی و تمراس زبران   جای  ،آن زبانیواسطۀ شرایط به اس  که

   .مه()ر. . مقد  اجتماعی اس 

 وگوهرای گفر  بود که ازخحل  یا شدهرمزگردانیعبارات  شاملمطالعه  این در استفاده مورد های داده

ة ضربط مکالمرات روزمررّ   با  ،یانیدرو  مها به داده این یآور مونه استخراج شد. جمع  نیجمعة روزمرّ
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  علّر  مثل بوفره انجرام شرده برود.     یعموم یها صوت در مکان دستگاه ضبط استفاده ازدانش آموزان با 

آوردن دسر  ترح  بررای بره   نامه و مصراحبه  ابزار ضبط صدا درمقابل ابزارهایی همچون پرسشانتخاب 

 صرورت بره یرد  با رفتار زبانی افرراد زیرا  ؛طبیعی تولید شده باشند شرایطدر تاحد  امکان  هایی بود که داده

سرنکا  و  ) شرد ها با در جامعۀ خود آن افراد تارل از گفای مطالعه شود که متشکّ پیکرهبر  یمند و مبتن نظام

 یعنری بردون حررور    ،مشرارکتی  رو  مشراهدة غیرر  آوری صدا بره  جمعدلیل، همین  به .(2212پاپح ، 

   انجام شد.گر پووهش

ع تجم ر  دسرتگاه ضربط صروت را در محرلّ     ،های الزم با مدرسره  پس از هماهنگیگر پووهش درواقع

از رو   یگرر یاز نرو  د  ،ن قرار داد. در برخی مواقع که استفاده از چنین روشی ممکرن نبرود  آموزا دانش

کره عررو    یهمکرار وسیلۀ بهرو  ضبط صدا  یعنی که در مطالعات میدانی معمول اس ؛ یمشارکت ریغ

ربرارة هرد  و رو    کرافی د  در چنین روشی همکار باید به حد ، استفاده شد. 2مورد مطالعه باشد ۀجامع

هرچنرد، از معایرب چنرین     ای وارد نشرود.  آوری داده لطمره  که به روند جمرع پووهش توجیه شود، چنان

، 1و شرارما  )پودسروا  دیگر کنترلی بر پروسۀ ضبط صردا نخواهرد داشر    گر پووهش روشی این اس  که

1022).   

 آوری شرد کره   ا جمعساع  صد وشش  سیوجمدرمشش ساع  و  ،درسهازای هر مترتیب به بدین

کدام از شرش  هر یازا، بهشدهرمزگردانی هایعبارت یعنی، یاصل های آوردن داده دس  به برای از آن میان

عبرارات  و  انتخراب    شش سراع ( وجمدرم) آموزان دانش ةروزمرّوگوهای گف از ساع   کیمدرسه 

 د.  نشد یگذاربرچسب رمزگردانیز یتما یهامعیاربراساس  رمزگردانی یحاو

ا عردم  یر وجرود   شامل کار گرفته شدندتشخیص رمزگردانی به ی که در پووهش حاضر براییهامعیار

افزون برر   .بودند یدر زبان مقصد و فراوان ینحو ای /و ی، صرفییآوا ادغام وجود متراد  در زبان مقصد،

در زبران   یکراف  انردازة کره بره   تیجمحت و عبارا چنینمکان و هم یخاص، اسم غذاها، اسام یاساماین، 

 بررای  ؛محسروب نشردند   رمزگردانری  ،در زبان مقصد ادغام شده باشرند  یلحاظ اجتماعمقصد تکرار و به

ت عبرارا  ایرن  ؛ج هسرتند یدر باف  مدرسه را ابیحرور و غا ی نمره دفتر مانند یهایتران عباریمثال در ا

زبران در بافر    ایرن  کررار و واگگران   دفعات تداشته باشند، به یمعادل ترکیند در توان مین حال که یدر ع

هرم در زبران مقصرد ادغرام شرده       یا صرفی ییممکن اس  ازنظر آوا یکلمات چنیناند.  شدهوارد مدرسه 

                                                                                                                                                          
1. Self-recording 

2. R. J. Podesva & D. Sharma 
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مثرال بره   برای  ظ شود؛تلفّ/ dæftær nomre/ا ی /dæftær nümrə/ممکن اس   دفتر نمرهمثال  برایباشند؛ 

  ید  کنپووهش دقّ های ر از دادهیجملۀ ز

 ن من اؤزوم وئره رم.یی نمرة مستمرن ستیگئتسز مقام گ یه ب اهییدئ یمختار میخان( 2

 م[.یدات را خودم م ینمرة مستمر یارین و مقام بیگفته اگه بر یخانم مختار]

ازآنجاکره   اام ر  ؛صورت گرفته اسر   یبه فارس یگرد  زبان از ترک ،نمرة مستمر( در عبارت 2در جملۀ )

محسروب   یریر گ قررض  ،نردارد در زبان مقصرد   یگریمعادل د ج اس  ویعبارت در باف  مدرسه را این

 شده اس .  

  کرة پووهش اس یدر پ ترکیبه ط دختران طبقۀ متوس  رمزگردانیاز  یا نمونه (1) مثال

 مشکل داره یلیسبز خیلیبا خ یحاال تمام ال . (1

 یقاسم ؟او ینمنه د یآد اومده بود، زیإ... چ .ب

 [یبود اسمش؟ قاسم یز اومده بود، چی]إ... چ

 شرود.  مری انجرام   ترکری به  هایی رمزگردانیدر خحل آن  اام  ؛اس  یزبان غالب مکالمه فارس( 1در مثال )

  اس  فارسیط به پسران طبقۀ متوس  رمزگردانیاز  یا نمونه زین (2مثال )

 رم با!یلیب ین پش ِ پرده، ید رم نمنهیلیده وار... من بیدر عیب( 2

 [.گذره می یونم پش  پرده چدی، میهان چیونم جردیه هستن... من معد  یه]

 پشر  پررده   یش در گرروه اضراف  یدرخحل گفترار خرو   اام  ،یدگو میسخن  ترکینده به ی( گو2در مثال )

 هد.دیانجام م رمزگردانی

بررای تحلیرل    .کرد لیحلترا ها  داده رآماص متخص  ،ازیمورد ن های دهداآوری  پس از جمع ،بتیترنیبد

 ین طبقرۀ اجتمراع  یری کره تع اینه بره  اس ، با توج ر  یگفتناستفاده شد.  2اس.پی.اس.اس.افزار  نرمها از  داده

ن یری تع خصروص ردتر پووهشری  پیش گر،ید سویاز دارد و یبستگ یدبه عوامل متعد  یخصوصهمنطقۀ ب

 حاضرر پرووهش   در مدارس انتخاب و مناطق نییتع انجام نشده بود، ارومیهاطق مختل  من یطبقۀ اجتماع

ط بره منراطق مختلر  شرهر     مسلّ شهرونداناز  یتعدادمشورت با  و پرور  و آموز  ةادار ۀیتوص طبق

جرز فارسری و   رف  کره بره   ه به ترکیب جمعیتی این شهرستان انتظار میضمن با توج در .شد انجام ارومیه

تنهرا ترکری و فارسری     ،حرال برا ایرن   ؛ها شرنیده شرود   دههای کردی، آسوری و ارمنی نیز در دا ترکی زبان
                                                                                                                                                          
1. SPSS 
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 مشاهده شد.

 ها افتهی -3

شده و مورد بحر  قررار   ارائه یرآما های لیاز تحل آمده دس  به یلیو تحل یفیتوص نتایجدر بخش حاضر 

ل بره  ندگان از زبران او  ی، گرد  گورمزگردانیاشاره شد، منظور از جه  تر پیش کهچنان خواهند گرف .

( جهر   2) جردول  شرد.  یگرذار  برچسرب  هرا  داده یسراز  ادهیر ا بالعکس اسر  کره هنگرام پ   ین دوم زبا

  دهدنشان می یو طبقۀ اجتماع جنسک یتفکرا به رمزگردانی

 یاجتماع ةو طبق جنس کیتفکبه رمزگردانیجهت  (.1)جدول 

 
 رمزگردانی جهت

 ترکی به فارسی فارسی به ترکی

 جنس

 %1/71 %2/72 دختر

 %1/42 %2/40 پسر

 %200 %200 کل

 یاجتماع ةطبق

 %2/21 %2/41 درآمد ارکمیبس

 %2/22 %0/42 طمتوس 

 %2/72 %2/24 ارپردرآمدیبس

 %200 %200 کل

 %4/22 %2/12 مجمو 

 ارسری فبره   ترکری از  رمزگردانری  درصرد  مجمو در (،2شده در جدول )هارائ یفیر توصآمابراساس  

 تربیشر افرراد   نشان دهرد د توان می که د%( بو4/22) ترکیبه  فارسیاز  رمزگردانی درصداز  تربیش%( 2/12)

، یمبردان  یاجتمراع  یا هیرد که زبران را پد چنان غالب بوده اس . ترکیکه  کردند می رمزگردانی یدر مواقع

 هرای  ا شرکل یر ر کنرد  ییتغ یع  و طبقۀ اجتمایهمچون جنس یر عواملیانتظار داش  که تح  تأث توان می

افرراد   رمزگردانری زان و جهر   یر ن میارتبرا  بر   بررسیر به یربخش زیدر دو زبنابراین  ؛ا کندیدپ یمختلف

 پرداخ .   یمخواهها  آن ی  و طبقۀ اجتماعیمورد مطالعه و جنس

 یت و طبقة اجتماعیجنس یهارغیّبراساس مت رمزگردانیزان یمتفاوت  بررسی -3-1

 هرای  نمونره  یرآمرا  از آزمرون  یدر دو گرروه جنسر   رمزگردانری ن یانگیتفاوت م یدار نیمع بررسی برای

دخترران و پسرران    انیر درم رمزگردانری  زانیر متفاوت که آزمون نشان داد  این نتایجاستفاده شد.  2مستقل
                                                                                                                                                          
1. Independent samples t-test 
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 نیانگیر م انیر م یهتفراوت قابرل تروج       مورد پووهشیدر جمعگر، یان دیببه .(p = .15)  یسن دار معنی

 .وجود نداش پسران دختران و  رمزگردانی زمانتمد 

ن یتفراوت بر   یدار معنری  بررسری  بررای از دو گرروه برود،    بیششامل  یطبقۀ اجتماع رغی که متازآنجا

ا آنرووا  یر  2انسیر ز واریط و پردرآمرد از آنرال  درآمرد، متوس ر   سه گروه کم در رمزگردانیزمان  تن مد یانگیم

دخترران و پسرران طبقرات    ن یبر  رمزگردانیت ن مد یانگینووا تفاوت مآ آزمون نتایجاستفاده شد. براساس 

در سره طبقرۀ    رمزگردانری  زمران تمد  نیانگیگر، میان دیببه .(p = .13) نبود دار معنیز ینیادشده  یاجتماع

و هرکردام از   رمزگردانری ن جهر   یارتبرا  بر   یدر بخش بعد نداش . یهز تفاوت قابل توج ین یاجتماع

 ه خواهد شد.  یدسنج یو طبقۀ اجتماعجنس  یهارغی مت

 یجنس و طبقة اجتماع یهارغیّو مت رمزگردانیجهت  نیارتباط ب -3-2

از  ی  و طبقۀ اجتمراع یجنس یهارغی و هرکدام از مت رمزگردانین جه  یارتبا  ب یدار معنی بررسی برای

و طبقرۀ   مزگردانری رن جهر   یآزمون درخصوص رابطۀ بر  این نتایجاستفاده شد.  1رسونیدو پیخآزمون 

کره در  چنران . (p<0.001, df=4)اسر    رغی ر دو مت ایرن ن یبر  دار معنری دهندة وجود ارتبا   نشان یاجتماع

پردرآمرد و طبقرات    ۀدر طبق رمزگردانیجه   برای آمده دس  به ریمقاد نیب ،یدکن می( مشاهده 2جدول )

 فارسری بره   ترکری از  رمزگردانری  نزایر کره م  بتیترنیوجود دارد. بد یدرآمد تفاوت فاحش ط و کممتوس 

 ۀه در طبقر و با تفاوت قابل توج  نیتربیش%( 2/41درآمد ) کماری%( و بس0/42ط )در طبقات متوس  بتیتر به

 ترکری بره   فارسری از  رمزگردانری کره در  یمقدار را داشته اسر ؛ درحرال   نیتر %( کم2/24پردرآمد ) اریبس

%( 2/21درآمرد )  %( و کرم 2/22ط )از آن طبقرات متوس ر  %( و پس 2/72پردرآمد ) ۀدرصد به طبق نیتربیش

درآمرد   ط و کرم پردرآمد و طبقات متوس ر  ۀکه زبان غالب در طبق هددیتفاوت نشان م این. شود میمربو  

 متفاوت اس .  

 رمزگردانری  جهر  ن جرنس و یارتبرا  بر   ودیخ آزمون از آمدهدس  به نتایجگر، براساس یازطر  د

 دخترران و پسرران   انیر درم زیر ن رمزگردانری گفر  کره جهر      توان می. (p=0.92, df=2)  یسندار معنی

 رمزگردانری از پسرران   تربیشر دخترران   در کرلّ  کهاینبا  گر،ید انیببه. داشته اس  یمشابه یالگوکمابیش 

 .صورت گرفته اس  فارسیبوده و گرد  به  ترکیموارد زبان غالب مکالمه بیشتر  در اام  ؛کردند می

 یریگ جهتینبحث و  -4

نشران داد کره   هرا   آن رمزگردانری زان یر   افرراد و م ین جنسر یدرخصوص ارتبا  بر پووهش حاضر  نتایج
                                                                                                                                                          
1. Analysis of variance 
2. Pearson chi-square 
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ز یر ن رمزگردانری   و جهر   ین جنسر یوجود ندارد. درمورد ارتبا  بر  یدار معنیتفاوت  ،برخح  انتظار

که نشران   (2210پاپح  )چون هایی همپووهش نتایجبا  یا افتهی چنیناگرچه  دس  آمد.به یجۀ مشابهتین

 دهنردة  نشران د توانر  مری قر   یدرحق اام ر  ؛رت داردیر اسر ، مغرا  افراد مثثّ رمزگردانی  در نو  یداد جنس

 باشد. یکاربرد زبان در هردو گروه جنس یبودن الگو مشابه

 جره برا  تین این تر بود.بیش فارسیبه  ترکی از رمزگردانیمطالعۀ حاضر نشان داد که در کل درصد  نتایج

 که زبان غالرب مکالمره   یتر زمانبیشکودکان  نشان دادند کهراستا بود، هم (1002)ران دیگو  رزیتیگو نتایج

 مکالمه همان زبان غالب جامعره زبان غالب  که یزمان؛ درواقع، کردند می رمزگردانی بودها  آن یزبان مادر

 یونیرد فر هرای  افتره ی اسراس برگرر،  یازطرر  د ؛ افتاد میفاق اتّکمتر  یمادربه زبان  رمزگردانی زانیم ،بود

 یفارسر  یعنر ی، کشرور  یرسرم زبران   ارومیره زبان غالب در مدارس شهرسرتان  گف  که  توان می (1002)

زیررا   ؛راسرتا اسر    هرم های یادشده پووهش نتایجبا  زیما نپووهش  ۀافتیگف  که  توان میبنابراین،  ؛اس 

 اام ر شرد؛   مری کمترر انجرام    یبه زبران مرادر   رمزگردانیدر مکالمه غالب بود،  معیارزبان که  یدرواقع زمان

امرر   همینباشد.  یزبان مادر شد که زبان غالب، میمربو   ین درصد گرد  رمز به زمانیتربیشبالعکس 

 ؛افرراد مرورد پرووهش باشرد     یدر زبران مرادر   معیرار شدن عناصر زبان ان داخلیدهندة جر د نشانتوان می

از حرداکثر   یوسرتار یشرامل پ  هرا  از تمراس زبران   یناش های هدیپدنیز گران پووهش برخی باوربه کهچنان

و  یریر ل بره قررض گ  یاز آن اسر  و برا تکررار تبرد     یز بخشر ین رمزگردانیکه  ستنده پوشی همز تا یتما

تمرایز  هرچنرد کره    ؛(2222اسکاتن، -؛ مایرز2222؛ ترفرزدالر، 2252)هوگن،  شود میر زبان یی  تغینهادر

 .  (2217)پاپح ،   یسممکن ن تیراحن بهن مراحل مختل  آیشدن بقائل

. اسر   یاجتمراع  ۀطبقر و  رمزگردانری  جهر  ن یبر  دار معنیارتبا   وجود گر پووهش حاضریافتۀ دی

کره در   یدرحرال  ،اسر   تربیش یبه زبان مادر معیارل به گرد  رمز از زبان یتما ،پردرآمد ۀطبق درواقع، در

امرر را   ایرن   علّ تیازجه ود.ب تربیش معیاربه زبان  یمادراز زبان گرد  رمز  ،درآمد ط و کمطبقات متوس 

ط و در طبقرات متوس ر   تییوضرع  چنرین در طبقرۀ پردرآمرد و عکرس     معیرار بودن زبران  به غالب توان می

 درآمد نسب  داد.   کم

د کره طبقرات   کنر  مری  یدیز تأین ارومیهدر شهرستان  زبانینش یدرخصوص گز (2222) یبهمقام نتایج

 یبراالتر  ی  اجتمراع یر ثیمعمرول ح طور بهکه  - معیارو طبقات پردرآمد به زبان  یان مادردرآمد به زب کم

، ازآنجاکره در طبقرات   یازطرفر  گفر  کره   تروان  مری  یا افتره ی چنینل دارند. درواقع براساس یتما - دارد

از  رمزگردانری  ایرن گر جهر  غالرب   یو ازطر  د شود، میانجام  یتربیش رمزگردانی درآمد ط و کممتوس 
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 .  تر اس  عیشا طبقات اینروند تداخل دو زبان در گف  که  بتوان یدشااس ،  معیاربه زبان  یزبان مادر

 مثابرۀ ، بره رمزگردانری ة یرد جه گرف  کره پد تین چنین توان میگفته پیش های افتهیه به با توج   یدرنها

کره برا    یا جره تیان اس ؛ نیدر جر ارومیهنوجوان شهرستان حن ان محص یها در م برخود زبان نتایجاز  یکی

انتظار داش  کره   یدبا یتّ  و حیسدور از انتظار ن ،شهرستان اینمردم بیشتر  بودنا چندزبانهیه به دو توج 

حاکم بر شهرسرتان   زبانیط ی، شراافزون بر این ؛ز مشاهده شودیها ن ر قشرها و حوزهیدر سا یروند چنین

  شده و رونرد  بر علّ یدباالتر آن مز ی  اجتماعیثیح یتّو حدر مدارس  معیاربودن زبان چندزبانه، غالب

 بخشد.   میشهرستان سرع   اینرا در  یبه زبان مادر معیارشدن عناصر زبان داخل

 دهنردة  نشران  دسر  آمرد  بهپووهش    موردیدر جمع رمزگردانیپووهش از روند  اینکه در  ییالگو

در  ب که اگرچه زبان غالرب تیتر نیدرآمد اس . بد کم ط ومتوس  ،تفاوت عملکرد افراد در طبقات پردرآمد

ن یتربیشر گرر  یازطرر  د  اام ر  ؛اسر   یطه زبان مرادر درآمد و متوس  در طبقات کم و یطبقۀ پردرآمد فارس

 و دخترران گر، یازطر  د ؛افتد میفاق اتّطه درآمد و متوس  طبقات کمز در ین معیارسم  زبان به رمزگردانی

 مکالمره  غالرب  زبران  ،در هردو گرروه  یعنی، اند کرده رمزگردانی یمشابه مابیشک جه  زان ویبا م پسران

ر زبران  ییر گفر  کره رونرد تغ    تروان  مری جه تی. درناس  گرفته صورت معیارزبان  به گرد  و بوده ترکی

د توانر  مری  معیرار بره زبران    رمزگردانری برودن  غالبافزون بر این،  ؛مشابه اس  یان هردو گروه جنسیدرم

 باشد. معیار  مورد پووهش به زبان یل جمعیتما دهندة نشان

 منابع
نامرۀ   انیر پا .ارومیهمختل  شهر  یقوم های ر بر آن در گروهو عوامل مثثّ یچندزبانگ بررسی(. 2222ا )ید، لیبهمقام

 .ارومیه، ارومیهشعبۀ ، دانشگاه الزهرا )س( .همگانی شناسی زبان ارشدیکارشناس
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